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POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 31. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO 

8,00 Za rodinu Denemarkovu, na 

poděkování za 50 let života a za 

Boží požehnání a ochranu Panny 

Marie pro celou rodinu. 

Pondělí 1. 6. Památka Panny Marie, 
Matky církve 

  

Úterý     2. 6.  18,00 Za rodiče Dlouhých, Nedvědovy, 

celou přízeň a duše v očistci. 

Středa 3. 6. Památka sv. Karla Lwangy  
a druhů, mučedníků 

7,30 Na vlastní úmysl. 

Čtvrtek 4. 6. Svátek Ježíše Krista, 
nejvyššího a věčného kněze 

  

Pátek 5. 6. Památka sv. Bonifáce, 
biskupa a mučedníka 

18,00 Dětská mše svatá 

Za Tomáše a Anežku Jonášovy, 

dvoje rodiče a celou přízeň. 

Sobota 6. 6.    

Neděle 7. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

8,00 Za farníky. 

 

Počet účastníků bohoslužeb může být v současnosti až 300 osob. Při mších svatých je 

nutné dodržovat bezpečnostní dvoumetrové rozestupy, mít roušku a používat dezinfekci na 

ruce. Autobus na nedělní bohoslužby pojede příští neděli 7. června. 
 

Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do dnešní sbírky na pomoc pronásledovaným 

křesťanům. 
 

Po mši svaté je poslední možnost pro odevzdání postních kasiček. 
 

Dnes večer v 18.00 hod. je zde v kostele poslední  májová pobožnost.  
 

V případě příznivého počasí bude farní sportování dnes v 18.30 hod. na hřiště u fary.  
 

Po úterní mši svaté v 18.00 hod. je další příprava na první svaté přijímání. 
 

Mše svatá ve středu ráno bude už v 7.30 hod. 
 

V pátek dopoledne je v celé farnosti možnost návštěvy nemocných. Odpoledne od 16.00 

hod. do 18.00 hod. bude v kostele výstav  Nejsvětější svátosti oltářní. Od 17.00 hod. pak 

navíc možnost přistoupit ke svátosti smíření.  
 

Omlouváme se, ale ne naší vinou došlo k posunu termínu tábora v Jamném nad Orlicí 

v Orlických horách. Nový termín je o týden posunut oproti původnímu, tedy od 9. srpna do 

22. srpna 2020. Termín uzávěrek přihlášek je 5. července 2020. 

ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST

VALEČ U HROTOVIC


